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DE VERKRACHTING 

Michel Foucault: Ik heb nu een ander probleem dat hetzelfde 
gebied betreft en waarover ik het graag met jullie wil hebben. 
Mijn vraag is deze. We hebben op het ogenblik in Frankrijk een 
Kommissie voor de Hervorming van het Strafrecht, die al enige 
maanden bezig is (in afwachting van een regeringswisseling?), 
en tot op heden een aantal onbelangrijke beslissingen beeft 
genomen. Tot mijn verbazing werd ik door hen opgebeld, met de 
volgende mededeling: we zijn bezig met de studie van het vraag- 
stuk van de wetgeving op het terrein van de seksualiteit. We 
staan voor grote raadsels en zouden van u willen horen, wat u 
ervan denkt. 
Ik heb gevraagd: welke vragen wilt u me stellen? Zij hebben 
een aantal vragen opgestuurd, die ik vanmorgen heb ontvangen. 
Welnu, alles wat de wetgeving over films, boeken, enz. betreft, 
dat is geen probleem. Ik geloof dat je in principe kunt stel- 
len dat seksualiteit in geen enkel geval van welke wetgeving 
dan ook afhankelijk is. 
Maar er zijn twee gebieden, die m.i. problematies zijn - dat 
van de verkrachting en dat van het kind. Wat moeten we zeggen 
over verkrachting? 

David Cooper: Dat is het moeilijkste. 

Michel Foucault: Men kan altijd vasthouden aan het theoreties 
vertoog, dat erin bestaat te stellen, dat seksualiteit in geen 
geval objekt van bestraffing kan vormen. En wanneer men de 
verkrachting bestraft, zou men uitsluitend het fysieke geweld 
moeten bestraffen, en stellen dat het om niets mÃ©Ã dan agres- 
sie en om niets anders handelt; of iemand een ander een vnist- 
slag in het gezicht toebrengt of zijn penis in het geslacht 
steekt, maakt geen verschil . . .  Maar allereerst: ik ben er niet 
zeker van of de vrouwen hier wel mee instemmen. 

Marine Zecca: Niet helemaal, nee. Helemaal niet, eigenlijk. 

Michel Foucault: Dus u erkent dat er een 'in eigenlijke zin 
seksueel' delikt bestaat. 

Marine Zecca: Jazeker. 



Marle-Odile Faye: Vooral de meisjes die aangerand zijn, in 
een park, in de metro, tijdens al die ervaringen van het da- 
gelijks leven, acht, tien of twaalf jaar oud, is het zeer 
traumaties ... 
Jean-Pierre Faye: Maar dat is toch 'psychiese' aanranding en 
geen geweld? 

Michel Foucault: Bedoelt u exhibitionisme? 

Marie-Odile Faye: Ja, maar als op zo'n moment niemand langs- 
komt, er niemand bij is en tussenbeide komt, dan leidt het 
&&n naar het ander - en dat gebeurt dagelijks, op braaklig- 
gende terreinen, enz. Dat is in elk geval iets heel anders 
dan het krijgen van een paar klappen van een volwassene. 

Michel Foucault: Ik heb hierover gisteren met een magistraat 
van het Syndicat de la Magistrature gediskussieerd. Die zei 
mij het volgende: er is geen reden om verkrachting te bestraf- 
fen. Verkrachting zou buiten het strafrecht kunnen vallen. We 
zouden er eenvoudigweg een zaak van privaatrechtelijke ver- 
antwoordelijkheid van moeten maken: schadeloosstelling. 
Wat denken jullie ervan? Ik zeg, jullie vrouwen ... omdat man- 
nen op dit punt, misschien ongelukkigerwijs, een veel minder 
nadrukkelijke ervaring hebben. 

Marine Zecca: Het lukt me niet me te verplaatsen in de posi- 
tie van wetgever, van bestraffer, want juist daaraan stoor 
ik me. 

Jean-Pierre Faye: Aan de ene kant, uit naam van de bevrijding 
van de vrouw, zijn we tegen verkrachting. En uit naam van de 
anti-repressie is het - het omgekeerde? 
David Cooper: We zouden een 'ander misdrijf' moeten uitvinden. 
E&n enkel misdrijf (ongeveer zoals in China, waar de gehele 
kriminalitelt zou zijn teruggebracht tot 15 punten). Een mis- 
drijf dat zou inhouden: het niet-respekteren van het recht 
van de ander om nee te zeggen. Een misdrijf zonder straf, 
maar vallend onder de maatschappelijke opvoeding. Afgezien 
van gevallen van verwonding bij verkrachting. 

Marie-Odile Faye: Het is duidelijk dat in het nieuwe klimaat, 
waarin seksualiteit vrijuit toegestaan is en niet bestraft 
wordt, verkrachting het 'tegendeel' daarvan is. 

Jean-Pierre Faye: Verkrachting op zich heeft een repressieve 
kant ... Maar de repressie van de verkrachting, hoe moeten we 
die denken? 

Michel Foucault: Uw beider antwoord, zowel dat van Marie-Odile 
als dat van Marine, was zeer duidelijk, toen ik zei: men kan 
verkrachting beschouwen als een gewelddaad, misschien ernsti- 
ger, maar wel van hetzelfde soort als iemand in het gezicht 
slaan. Uw antwoord was meteen: nee - het is iets geheel anders. 



Het is niet simpelweg een klap, maar dan ernstiger. 

Marine Zecca: Zeker niet. 

Michel Feucault: Maar dat geeft problemen. Want dan zegt men 
uiteindelijk het volgende: seksualiteit als zodanig heeft in 
het lichaam een beslissende plaats; het geslacht is geen hand, 
het zijn niet de haren, noch de neus. Het moet dus beschermd 
worden, omgeven worden, bekleed worden met een wetgeving die 
niet hetzelfde kan zijn als die geldt voor de rest van bet 
lichaam. 

Marine Zecca: Ik dacht meer aan het geval van de kinderen. 
Maar juist wat de kinderen betreft is het geen seksuele daad 
meer; ik geloof dat het werkelijk fysiek geweld is. 

David Cooper: De verkrachting is non-orgasties. Ze is een 
soort snelle masturbatie in het lichaam van een ander. Ze is 
niet seksueel. Ze is een verwonding. 

Marine Zecca: Dat wilde ik ook zeggen: dat is geen seksuali- 
teit meer, je komt op een ander gebied, dat van het fysieke 
geweld. 

Michel FoUcault: Wat nu, komen jullie alsnog terecht bij het 
standpunt dat ik noemde: het gaat niet om seksualiteit, we 
moeten het fysieke geweld bestraffen, zonder het feit dat we 
te maken hebben met seksualiteit te laten meespelen. 
Sorry, dat ik op dit punt blijf hameren. In jullie eerste 
reaktie zeiden jullie het tegendeel: seksualiteit is iets 
heel anders, het is niet een vuist in het gezicht. 

Marine Zecca: Dat hangt af van welke kant je het bekijkt, het 
is heel moeilijk te analyseren. Enerzijds zeg ik bij mijzelf: 
bet staat ver van me af, en dan beschouw ik bet als fysiek ge- 
weld. Omdat ik aan een kind denk. Maar tegelijk denk ik dat 
het werkelijk iets traumaties is. 

Marie-Odile Faye: We spreken op dit moment veel over het recht 
op plezier. Welnu, juist dat kan men op deze manier van iemand 
afnemen ... 
Jean-Pierre Faye: Het is dus een verwonding die de seksualiteit 
zelf kan treffen. 

Marie-Odile Faye: In Chili, in de krottenwijken, de poblaciones, 
in de verschrikkelijke woonomstandigheden die daar heersen (en 
die onder de Junta ontzettend verslechterd zijn), komen zeer 
veel gevallen van verkrachting van meisjes van acht tot negen 
jaar voor, door hun vaders, hun broers. Men heeft er kinderen 
gevonden die geheel invalide zijn geworden, net zoals in India 
voorkomt in verband met de kinderhuwelijken. 

Jean-Pierre Faye: Stel dat we denken in termen van schade, het 
specifieke daarvan is in dit geval dat deze pas in de toekomst 
blijkt. 
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Michel Foucault: Wat dat onderwerp betreft, zouden we niet 
kunnen zeggen - bijvoorbeeld, doordat men de frigiditeit van 
een vrouw (of eventueel de seksualiteit van een man) toe- 
schrijft aan een verkrachtingstrauma, of zelfs aan een in- 
dringende ervaring met exhibitionisme - zouden we niet moeten 
toegeven dat men verkrachting de rol laat spelen die Oedipus 
speelt in slechte psycho-analyses? 

Jean-Pierre Faye: Tijdens een debat van 'Shakespeare en Co' 
heeft Kate Millett openlijk verteld dat zij in Parijs ernstig 
aangerand was, door 'psychiese aanranding' . . .  Z- gaf alle 
details: in een cafb ging de psychiese aanrander naast haar 
aan een tafeltje zitten, en toen zij naar een ander cafÃ ging, 
volgde hij haar en ging opnieuw naast haar zitten.. . 
Er is mij een verontrustender voorbeeld verteld. Een meisje 
van acht jaar, verkracht door een landarbeider van achten- 
twintig jaar, in een schuur. Zij denkt dat de man haar wil 
doden, hij verscheurt haar kleren. Zij komt thuis - haar va- 
der is arts, kardioloog en tegelijk heeft hij belangstelling 
voor Reich, vandaar de kontradiktie. Hij ziet het meisje dat 
geen woord zegt thuiskomen. Zij blijft totaal zwijgen, dagen- 
lang, en heeft koorts. Zij zegt dus niets, werkelijk niets. 
Na enkele dagen laat zij echter wel zien dat zij gewond is, 
lichamelijk. Hij verzorgt de gescheurde plek, hij hecht de 
wond. Arts en navolger van Reich - zal hij een klacht indie- 
nen? Het enige wat hij doet is praten met de arbeider voordat 
deze weggaat. Geen enkele juridlese aktie wordt ondernomen, 
Zij praten - en men praat er niet meer over. Maar bet verhaal 
krijgt later een vervolg door een beschrijving van een gewel- 
dig psychies probleem op het gebied van de seksualiteit. Maar 
dat is pas ongeveer tien jaar later aanwijsbaar. 
Het is erg moeilijk bier op juridies nivo te analyseren. Het 
is al niet gemakkelijk op het nivo van het psychiese - ter- 
wijl het op lichamelijk nivo toch eenvoudig lijkt. 

Michel Foucault: Met andere woorden, moeten we een juridies 
specifieke Status geven aan het fysieke vergrijp dat gericht 
is op het geslacht? Dat is het probleem. 

Jean-Pzerre Faye: Er is een verwonding die lichamelijk is, 
zoals bij een vuistslag op je neus, en tegelijkertijd vooruzt- 
loopt op een 'psychiese verwonding' - tussen aanhalingstekens, 
die misschien niet ongedaan gemaakt kan worden, maar die heel 
erg moeilijk te meten schijnt. Het is moeilijk de schade in 
verband met de privaatrechtelijke aansprakelijkheid te meten. 
En wat betreft het nivo van de strafbaarheid, welke positie 
kan een aanhanger van Reich innemen? Kan hij een klacht in- 
dienen, een onderdrukkend proces op gang brengen? 

Michel Foucault: Maar u beide, als vrouwen, n bent meteen ge- 
kwetst door het idee dat men zou zeggen: verkrachting valt 
onder de fysieke gewelddaden, en moet eenvoudigweg als zoda- 
nig worden behandeld. 
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Marle-Odile Faye: Vooral a l s  h e t  kinderen,  meis jes  b e t r e f t .  

David Cooper: In  h e t  geval  van Roman Polanski  i n  de Verenigde 
S t a t e n ,  waarin e r  sprake was van o r a l e ,  anale en  vaginale  sek- 
s u a l i t e i t  met een meis je  van d e r t i e n  J a a r ,  scheen h e t  meis je  
n i e t  psychies geschokt t e  z i j n :  z i j  be lde  met een v r i end in  
om e r  over t e  p ra ten  - maar haar  z u s t e r  l u i s t e r d e  haar af 
van ach te r  een deur - en hee l  d i t  proces tegen Polanski  kwam 
toen op gang. Hier i s  geen sprake van verwonding, het  'trauma' 
komt eerder  van de s o c i a l e  ' i d e e l e  f o r m a t i e s ' .  Het meiS.ie 
s c h i j n t  genoten te  hebben van de e rva r ing .  

* Enfermement P s y c h i a t r i e  Pr ison.  Dialogue avec Michel Foucault 
e t  David Cooper. I n :  La F o l i e  Encerc lÃ©e Change 32-33, 
octobre  ' 7 7 ,  p.76-110. 
De v e r t a l i n g  i s  van h e t  teks t f ragment  over ve rk rach t ing ,  
p. 98-103. 
Ver ta l ing:  Ber t  van d e r  Schaaf. 


